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Informasjon om kartleggingen 
 

Kartleggingen er todelt:  

1. Gruppekartlegging (tre timer, i samme rom med andre søkere) 

2. Individuell fagsamtale (en time, mellom søker og kartlegger) 

 

På de neste sidene finner du informasjon om innholdet i kartleggingen og hvordan den foregår. 

 

Det er Inntakskontoret som fatter et endelig inntaksvedtak ut fra en totalvurdering av 

informasjonen i søknaden og resultatene fra kartleggingen.  

 

1. Gruppekartleggingen 
 

Forberedelser:  

• Gjennomfør demoprøve på spraksenteret.inspera.no. 

• Lær deg Feide- brukernavn og passord. Kontakt IKT-

ansvarlig på skolen om du ikke har det.  

Sted: Silurveien 2, Bygg C, Inngang B/C, 0380 Oslo.  

Tidspunkt: Se innkalling per brev og SMS 

Prøveform: Skriftlig og digital via Inspera Assessment.  

Ta med: Gyldig legitimasjon med bilde. Alt nødvendig digitalt 

utstyr finnes i lokalet, samt papir og blyanter. Eget utstyr (pc, 

headset og lignende) kan ikke brukes. Huskelapp med Feide-

brukernavn og passord. 

 

VIKTIG: Du må kunne logge på med Feide-bruker.  

 

Innhold i gruppekartleggingen:  

Du må beregne tiden selv. Under er forslag til hvordan du kan disponere tiden. 

 

Område: Oppgave: Forslag til bruk av tid: 

Lese 1-4 60 minutter 09:00-10:00 

Lytte 5-8 30 minutter 10:00-10:30 

Skrive 9-10 40 minutter (to oppgaver, 20 minutter per oppgave) 10:30-11:10 

Matematikk 11-16 45 minutter 11:15-12:00 
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Flere av oppgavene har deloppgaver, f.eks har oppgave 1 fem deloppgaver: 

 

 

 

 

Når du møter i lokalet: 

• Vent i 1. etasje i bygg C inngang B/C til dere blir hentet av vaktene. 

• Legg sekk og ytterklær inntil veggen. Mobilen skal være avslått i sekken. Klokker må 

også legges bort. Det er mange klokker ellers i lokalet. 

• Ta med legitimasjon, og eventuell mat og drikke til en ledig pult. 

• Legg legitimasjon på pulten. Mat og drikke settes på gulvet ved siden av pulten. 

 

Logge på og starte kartleggingen 

• Logg på nettsiden på skjermen med Feide-brukernavn og passord. Følg instruksjonene 

du ser på skjermen. Dagspassordet ligger på pulten. Det vil også bli lest opp. Det ligger 

et hefte på pulten som kan hjelpe deg med pålogging. 

 

Hvis du ikke har Feide-brukernavn og passord, må du si fra med en gang! 

Om du ikke får logget på, må du si fra med en gang!  

 

Under kartleggingen: 

• Det er ikke lov å snakke etter at kartleggingen har begynt. 

• Hvis du trenger en pause eller må bruke toalettet, rekker du opp hånda. En vakt vil følge 

deg. 

• Du kan stille tekniske spørsmål til kartleggingen (pc, nettside, tekniske problemer og 

lignende). Du kan også stille spørsmål om oppgaveteksten, men du vil ikke få hjelp med 

å løse oppgavene. 

• Du kan spise og drikke når du selv vil. 

• Alle svar lagres automatisk. 

• Mens du jobber vil vaktene gå rundt og sjekke legitimasjon og krysse deg av på en 

oppmøteliste. 

 

Når du er ferdig med alle oppgavene: 

• Rekk opp hånda og vent til en vakt kommer bort til deg. Vakten sjekker at alt er ok før 

du kan levere. 

• Logg av pcen før du går. 

• Du kan ikke snakke med eller kontakte medelever før du er ute av rommet. 

• Vent i 1. etasje eller ute hvis du skal vente på andre. 

 

Annen informasjon 

 

Ved forsinkelser: Du får ikke ekstra tid hvis du er forsinket. Meld ifra med en gang på 

telefonnummer 47652924 hvis du blir sen. Hvis du møter opp senere enn 09:30 kan du ikke 

gjennomføre kartleggingen. 

 

Tilrettelegginger: Det er veldig viktig at eventuelle dokumenterte behov for tilrettelegging 

og/eller ekstra tid meldes på forhånd i god tid via mail til mari.johnsen@osloskolen.no. Dette 

kan for eksempel være synshemninger, funksjonsnedsettelser eller dysleksi.  

 

Mat og drikke: Det er lov å ha med mat, men du må ikke lage støy når du spiser. Du kan også 

ha med drikke, men brus er ikke tillatt.  
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